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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م  ٢٠٢١ مارس                                   للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 إن�ار ذواتنا 

 )٧:١٤(حك  "فا�خشب الذي بھ يحصل ال�� هو مبارك"
الناظر من أعا�� ا�ج�جثة فإنك وأنت ع�� خشبة الصليب املضرجة بالدماء  أما أنت أ��ا املصلوب  "    

 كأل
ً
   �� مهابة وجالال

ً
  من ألف ملك ع�� ألف عرش �� ألف مملكة . بل وأنت �� الن�ع واملوت ألشد هوال

 
ً
 كمن ألف قائد �� ألف جيش �� ألف معر   و�طشا

ً
. أنت ب�آبتك أشد فرحا . أنت    ة  من الر�يع بأزهاره 

   بأوجاعك
ً
باال أ  أهدأ  ا�جالدين  ب�ن  أنت   . املالئكة �سما��ا  إكمن  إن   ، الشمس  نور  ليل  ��� حر�ة من 

امللوك تاج  من  وأجمل  أجل  هو  رأسك  ع��  ��   . الشوك  صو�جان  كواملسمار  من  وأفخم  أس�ى  فك 

 
ً
 ٨.!! "من قالئد عشتاروث   املش��ى . وقطرات الدماء ع�� قدميك أس�ى ملعانا

أين تجده، يمكنك أن تجده عند  كث�� منا      أين يمكن أن نجده؟  سأخ��ك  يبحثون عن هللا و�سأل 

وليس فقط مسام�� لكنھ وافق ع�� أن ي�ون    ،سفح صليبھ. لقد ر�ط يديھ وقدميھ املقدست�ن بمسام�� 

 با�حبال ع�� الصليب. لذا، �لما احتجت إليھ  
ً
  أمامھ   انز�� وارك��  .هو هناك ع�� الصليبنف��ي فمر�وطا

الرهبان أو كما �سم��م   الرهبانية صليب يومي،  لباس  �� تواضع ح�ى �غسلك بدمھ املقدس. ا�حياة 

يوم  أنفسهم  يصلبون هم  الصليب،    �ل 
ً
تماما بولس    .  القد�س  قال  غالطية:كما  ألهل  مع  "   الرسول 

. فما أحياه اآلن �� ا�جسد فإنما أحياه �� اإليمان، إيمان   املسيح صلبت فأحيا ال أنا بل املسيح يحيا ��َّ

أحب�ي وأسلم نفسھ ألج��  الذي  األك��  ٢:٢٠". (غالطية  ابن هللا،  النداء  الصليب هناك  أمام  ). ولكن 

من أراد أن يأ�ي ورائي فلينكر نفسھ و�حمل صليبھ و�تبع�ي.  "من   :أهمية وهو إن�ار أنفسنا كما قال ر�نا

ومن أجل اإلنجيل فهو يخلصها. ألنھ    فإن من أراد أن يخلص نفسھ ��لكها ومن ��لك نفسھ من أج��

:  ٨مر(  ماذا ينتفع اإل�سان لو ر�ح العالم �لھ وخسر نفسھ؟ أو ماذا �عطي اإل�سان فداء عن نفسھ؟"

٣٧-٣٤ ( 

إن أعظم معرفة ھى معرفة إرادة هللا. و أعظم بطولة ھى التسلیم إلرادة هللا ، و أعظم    "
��ا املهمة األصعب،  أ  إ��م يقولون   .اآلباء "االضطهاد الذا�ي"لقد سماها   ۹هللا"عمل ھو إتمام إرادة  

 
 ۳٤ص   -الفصل السادس  –القس منسى یوحنا  –لوب" . "یسوع المص ۸
 ۸ص   –الفصل األول  –القس منسى یوحنا  –. "یسوع المصلوب"  ۹
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املمكن  ولكن مع مساعدة هللا فمن 
ً
 وعاجزا

ً
، صغ��ا

ً
أنت، عار�ا أنت  . "ها  املهام  ، وها  إ�� أصعب  تأ�ي 

اإل�سانية ع�� اإلطالق و��: أن تقهر رغباتك األنانية ا�خاصة. و�� ال��اية فإن هذا :االضطهاد للذات"  

هو الذي �عتمد عليھ حر�ك. فطاملا تتحكم إرادتك الذاتية و�سود، فلن �ستطيع أن تفتح ذاتك للعظمة  

 �� ا�حر�ة ا�حقيقية، حيث  ا�حقيقية. فإن كنت تتمسك بحر�تك ا�خاصة، فلن �ستطي
ً
ع أن تنال نصيبا

 �سود إرادة واحدة فقط.

  
ً
تنبت شو�ا عطى لك. األرض 

ُ
� إ�� حر�تك، وا�حر�ة سوف  العميق: ال �س��  القد�س�ن  وهذا هو سر 

، كما هو مكتوب. واإل�سان �عرق جبينھ، و�التعب سوف يف�حها. واألرض �� اإل�سان نفسھ  
ً
وحس�ا

�ش�ل جوهره. واآلباء القد�سون �ش��ون علينا أن نبدأ بأشياء صغ��ة، كما يقول  ألنھ مأخوذ م��ا، ف�ي  

 صغ��ة؟ فإذا كنت  
ً
 عظيمة قبل أن تتعلم كيف تخمد نارا

ً
مارافرام السر�ا�ي، كيف يمكن أن تطفئ نارا

تر�د أن تتحرر من شهوة كب��ة، فيلزم أن ��حق الشهوات الصغ��ة، كما يقول اآلباء القد�سون. فال  

 مثل سلسلة طو�لة  ت
ً
ظن أنھ يمكن فصل إحدى الشهوات عن الشهوات األخرى: فجميعها مرتبطة معا

 أو مثل شبكة. 

لذلك فال يجدي أن تحاول اإلمساك بالرذائل الكب��ة والعادات الرديئة املتسلطة، ال�ي اكتسب��ا، بدون  

الشغف با�حلوى، والرغبة امل�حة ��    أن تنتصر ـــ �� نفس الوقت ــــ ع�� ضعفاتك الصغ��ة "ال��يئة": مثل

الت�لم، وحبك لالستطالع، وفضولك. ألن �ل رغباتنا كب��ة أم صغ��ة، �� �� ال��اية مبنية ع�� نفس  

 عادتنا غ�� املكبوحة �� إشباع مشيئتنا الذاتية وحدها. األساس الواحد، وأع�ي بھ: 

وغإلرادة تصول وتجول ألجل ذا��ا    طإن ما يجب تحطيمھ هو الهوى الذا�ي الذي فينا. فمنذ السقو 

 ا�خاصة بصورة قاطعة. ولهذا السبب فإن حر�نا �� موجهة ضد الهوى الذا�ي بصورة محددة. 

 إن تحركت �� داخلك رغبة أن �سأل عن ��يء،  
ً
و�نب�� القيام ��ذه ا�حرب بدون أي تأخ�� أو �لل. فمثال

القهوة فاكتفي بواحد فقط! و�ن وجدت  فال �سأل! و�ن تحرك �� داخلك دافع أن �شرب قدح�ن من  

أن   أردت  أن تدخن سيجارة فامتنع! و�ن  تنظر. و�ذا رغبت  الساعة، فال  إ��  النظر   يحثك ع�� 
ً
دافعا

 تذهب إ�� ز�ارة فامكث �� البيت! 

هذا هو اضطهاد الذات. و��ذه الطر�قة فإن اإل�سان �ستطيع، بمعونة هللا، أن ُ�سكت صوت إرادتھ  

 .الذاتية العا��

أنك   تظن  هل  آخر:  �سؤال  القد�سون  اآلباء  يجيب  ؟ 
ً
حقا ضروري  هذا  هل   ،

ً
مندهشا تتساءل  ور�ما 

�ستطيع أن تمأل إناء بمياه نقية قبل أن تفرغ املاء القديم القذر من اإلناء؟ أو هل ترغب �� أن �ستقبل  
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 �� غرفة مكتظة بالنفايات القديمة وا�خرق البالية؟ ال، "فإن من
ً
 محبو�ا

ً
ي���� رؤ�ة الرب كما    ضيفا

 ).٣:٣يو١هو فإنھ يطهر نفسھ" كما يقول الرسول يوحنا (

امللوثة،  األرض  ولننظف  ا�خزونةهناك،  البالية  النفايات  �ل   
ً
خارجا فلنلِق  قلو�نا!  فلنطهر  لذلك، 

ثم   للرب،  كهي�ل  بإعدادها  نقوم  ال�ي  الغرفة  إ��  والهواء  النور  يدخ  ح�ى  ونفتحها،  النوافذ  و�غسل 

"  رائحة  ال�تدي الثياب النظيفة، ح�ى ال �علق بنا  فلن
ً
القديمة العفنة فنجد أنفسنا "مطروح�ن خارجا

 ) ٢٨:١٣(لو

 فليكن هذا هو عملنا ومهمتنا �ل يوم و�ل ساعة. 

و��ذه الطر�قة فإننا ال ن�ون إال صا�ع�ن ما أو��ى بھ الرب نفسھ بواسطة القد�س �عقوب الذي يقول:  

قلو�كم"   والروح"  ٨:٤(�ع"طهروا  ا�جسد  د�س  �ل  من  ذواتنا  "نطهر  أن  �علمنا  بولس  والرسول   .(

). ألن املسيخ مخلصنا يقول: "ألنھ من الداخل ـــ من قلوب الناس ـــ تخرج األف�ار الشر�رة، ز�ى، ١:٧�و٢(

فسق، قتل، سرقة، طمع، مكر، عهارة، ع�ن شر�رة، تجديف، ك��ياء، جهل، جميع هذه الشرور تخرج  

: "أ��ا الفري��ي األع�ى ٢٣-٢١:  ٧الداخل وتنجس اإل�سان" (مرمن  
ً
). لذلك فهو يحث الفريسي�ن قائال

" (مت
ً
 نقيا

ً
 داخل ال�أس وال�حفة ل�ي ي�ون خارجهما أيضا

ً
 ).٢٦:٢٣نّقِ أوال

و�ذ نحن اآلن نتبع هذه التعليمات بأن نبدأ من الداخل، فيجب أن نضع �� نفوسنا أننا ال نطهر قلو�نا  

أجل ذواتنا نحن. إنھ ليس ألجل تمتعنا ال�خ��ي نقوم بتنسيق وتز��ن غرفة الضيافة، بل نفعل  من  

 إذ يتمتع بجمال الغرفة. فهل سيجدها مب�جة؟ هكذا �سأل أنفسنا.  
ً
ذلك ل�ي نجعل الضيف مسرورا

 وهل سيقيم ف��ا؟ إذن ف�ل فكرنا هو من أجل الضيف.

 ل نيسيتاس ستيثاتوس: يوجد ثالثة أنواع من الناس ـــ ع�� حد قو 

ا�جسدا�ي،   باآلخر�ن،  اإل�سان  أضر  لو  ح�ى  ا�خاصة،  لذاتھ  أجل  من  فقط  �عيش  أن  ير�د  الذي 

الذي  ،  اإل�سان الروحا�يالذي ير�د أن يمتع نفسھ واآلخر�ن معھ، ثم  واإل�سان الطبي�� أو العادي،  

 ير�د أن ير��ي هللا وحده ح�ى ولو أضر بنفسھ.  

� مستوى أحط من الطبيعة البشر�ة. واإل�سان الثا�ي هو املستوى العادي، أما  فاإل�سان األول هو �

 اإل�سان الثالث فهو فوق الطبيعة العادية وهو مستوى ا�حياة �� املسيح. 

يتوب"   واحد  بخاطئ  يفرحون  "املالئكة  �سمع  أن  هو   
ً
أحيانا ورجاؤه   ،

ً
روحيا يفكر  الرو��  اإل�سان 

 اإل�سان نفسھ.)، وهذا ا�خاطئ هو ذلك ١٠:١٥(لو

: "�ونوا �امل�ن كما  
ً
هذا ما ينب�� أن �شعر بھ، و�نب�� أن �عمل ��ذا الرجاء ألن الرب قد أوصانا قائال

 مل�وت هللا و�ره" (مت٤٨:٥أن أباكم الذي �� السموات هو �امل" (مت
ً
: "اطلبوا أوال

ً
 ). ٣٣:٦)، وأيضا



10 
 

 إ�� أن  
ً
تذبح ذلك ا�جزء املوجود فيك الذي ينت�ي لذلك، فال �عِط لصدغك راحة وال ألجفانك �عاسا

�� داخلك،  إ�� ما هو حيوا�ي  إ�� طبيعتك ا�جسدية. وضع أمامك هذا الغرض أن تتعقب �ل إشارة 

 وتضطهده بال شفقة "ألن ا�جسد �شت�ي ضد الروح والروح �شت�ي ضد ا�جسد". 

 �� عي�ي نفسك �سبب سعيك وعملك ألج
ً
ل خالصك ال�خ��ي، ولكن إن كنت تخاف من أن تص�� بارا

 والحظ أن ال�خص الذي يخاف  
ً
أو تخاف من أن تنغلب من الك��ياء الرو��، فامتحن نفسك جيدا

 �� عي�ي نفسھ، إنما �عا�ي من حالة ع�ى رو��، ألنھ ال يرى إ�� أي مدى هو مصاب بال��  
ً
"أن يص��" بارا

 ١٠الذا�ي" 

إن الذات، ومحبة النفس، وعدم إن�ار ذواتنا �� العوائق الرئيسية ال�ي تمنع نمونا �� ا�حياة الروحية،    

 وكما قيل أن هوى محبة النفس هو قوة عاطفية كب��ة تدمر اإل�سانية.  

 
ً
.  "ومرة أخرى يا أ�� ا�حبيب، أر�د أن أحدثك عن ذاتك، ذاتك ال�ي تح��ا وتثق ��ا أك�� من هللا أحيانا

 إن لم تنكر هذه الذات فه��ات أن تتمتع بجمال انطالق الروح.

إنك ال  إن �انت ا�حبة �� الوصية األو�� �� املسيحية، فإن إن�ار الذات هو الطر�ق األول إ�� ا�حبة.  

 من هذه  
ً
 أن تحب هللا والناس طاملا أنك ��تم بذاتك ولذاتك. لذلك عليك أن تنطلق أوال

ً
�ستطيع مطلقا

).  ٣٨:٨فقد قال السيد لھ ا�جد: "من أراد أن يتبع�ي فلينكر ذاتھ و�حمل صليبھ و�تبع�ي" (مر  الذات،

 وهكذا جعل إن�ار الذات أول �ل ��يء. 

ليكن هدفك إذن يا أ�� ا�حبيب هو إخفاء ذاتك �� هللا، بحيث ال ي�ون لك وجود مستقل عنھ. ولتقل  

" (غلكما قال معلمنا بولس الرسول: "ل�ي أحيا ال أنا ب  ). ٢٠:٢ل املسيح يحيا ��َّ

: "مجد�ي أنت أ��ا  
ً
إن أردت أن ي�ون لك مجد، فليكن مجدك من هللا وعند هللا. كرر هذه اآلية دائما

). ال تبحث عن مجدك �� الهامليات "فالعالم يبيد وشهوتھ معھ" أما أنت فابن  ٥:١٧اآلب عند ذاتك" (يو 

فيك". "لست من دم وال مشيئة جسد وال مشيئة رجل بل من  هللا، وأما أنت "فهي�ل هللا وروح هللا حال 

تتناول جسد هللا ودمھ، وهللا   �� �ل قداس  هللا ولدت". روحك نفخة من هللا، �سمة من فيھ... وأنت 

 ير�د�أن تتحد بھ، تثبت فيھ، فلماذا إذن ت��ك هذا ا�جد العظيم �لھ، وتبحث عن مجدك �� ال��اب؟

فيك، الناس  رأي  ��مك  رضاهم    ملاذا  وتتسول  هاجموك،  إن  نفسك  عن  وتدافع  بمديحهم.  فتسر 

 تقدم لھ الذبائح  
ً
بحديثك عن نفسك؟ أمازلت يا أ�� تحب ال��اب ومجد ال��اب؟ أمازالت نفسك تمثاال

والقراب�ن؟ أنكر ذاتك، وركز محبتك �لها �� هللا وحده. قل كما قال يوحنا املعمدان: "ينب�� أن ذاك  

؟ إعلم إذن أنك سوف ال  ). أت��امس �� تذمر وتقول: "ال أر�د أن أنقص"٣٠:٣" (يويز�د وأ�ي أنا أنقص 

 
 ۲۱-۱۸ص   –الفصل الخامس  –تیتو كولیاندر  –. "طریق النساك"  ۱۰
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تنقص إال الشوائب ال�ي �عكر نقاوة عنصرك، سوف ال تنقص إال ا�جد العاملي، ذلك ال��اب الذي علق  

 أن ت�ون. 
ً
 كما خلقك هللا وكما ير�دك دائما

ً
 بك، والذي ينب�� أن تنفضھ ل��جع نظيفا

 من جهة نظرتك إ�� نفسك وموقفك أمام  هذا من جهة ع
ً
القتك بالناس، ولك�ي أر�د أن أخاطبك أيضا

هللا. إن أردت لروحك أن تنطلق فقف أمام هللا كال ��يء. إنكر علمك وحكمتك. إنكر ذ�اءك وخ��تك.  

. لست أقصد أن تد�� ا�جهل أو تتظاهر بھ، فا� ال ينخدع وال  
ً
وقف أمام هللا كجاهل ال �عرف شسئا

 ـــ �� تصر�ف �ل أمر ـــ أن ذاتك ينب�� أن تختفي ليظهر املسيح، ليس  ي
ً
حب املدع�ن، إنما إعتقد يقينا

. قل لھ يا رب إ�ي أحكم حسب الظاهر. وقل لھ يا ر�ي إ�ي  
ً
أمام الناس فحسب، و�نما أمام نفسك أيضا

 إن النتائج �� يده، وأطلب م
ً
نھ أن يتدخل ف��شدك، ضعيف ال أستطيع مقاومة الشياط�ن. قل لھ أيضا

يأ�ي   أو �سكن فيك ويعمل بك. وعندما يتم األمر أشكر هللا ألنھ هو الذي عمل وليس أنت. وعندما 

تجلس معهم   أن  اتخذها فرصة  إنما  بالتواضع،  تتظاهر  تفتخر وال  ليمدحوك ع�� فعلك، ال  الناس 

ال أن الرب �ان معنا ح�ن قام الناس  ذلك املزمور ا�خالد "لوال أن الرب �ان معنا فليقل إسرائيل لو وترنم  

 ). ١٢٣علينا البتلعونا ونحن أحياء. إذن لغرقنا �� املاء وجازت نفوسنا السيل" (مز

وعندما �عرض لك خطية، ال تثق بقوة روحك، وال بماضيك �� االنتصار "فقد طرحت كث��ين جر��  

،وو�ن تخ�� عنك �� أ�سط ا�خطايا  ). إنما إعتقد أن النصرة من عند هللا٢٦:٧و�ل قتالها أقو�اء" (أم

ال�ي أسلك   �� الطر�ق  إنما رتل ذلك املزمور ا�جميل: "وأنت عرفت سب��.  فسوف �شبھ أهل سدوم. 

�سأل عن   وليس من  م�ي  املهرب  ضاع  �عرف�ي.  وليس من  وأبصرت  اليم�ن  إ��  نظرت   .
ً
فخا  �� أخفول 

األحياء. نج�ي من مضطهدي أل��م    نف��ي. فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو م�جأي ورجائي �� أرض

 ).١٤١قد اع��وا أك�� م�ي" (مز 

 فاع��ف ��ذا أمام هللا.  
ً
وأمام نفسك. و�لما فكرت أنك �ستطيع عمل  يا أ�� ا�حبيب، إنك لست شيئا

��يء، ارجع إ�� ذاتك مرة أخرى، وقل: من أنا يا رب ح�ى أقف أمام فرعون واخرج ب�ي إسرائيل من مصر!  

، وأنھ سيت�لم ع�� لسانك، وأنك سوف ال ت�ون إال  ١١:٣(خر
ً
) فإن أقنعك هللا بأنھ سي�ون لك فما

، و�ن قام عليك جيش  أداة، حينئذ استمر �� حياتك. إن سرت ��  
ً
وادي ظل املوت فسوف ال تخاف شرا

 هناك" 
ً
. حينئذ أذكر�ي أنا ال��اب النجس ل�ي نتقابل معا

ً
 ١١ففي ذلك ست�ون مطمئنا

     �� نضع  وأن  ��يء  أننا ال  ندرك  أن   
ً
أوال نحتاج  عل��ا،  التغلب  قادر�ن ع��  ون�ون  أنفسنا  ننكر  ل�ي 

؛ وأن نطلب العون اإلل�ي بالصالة ا�حارة  أذهاننا باستمرار حقيقة أننا ال �ستط
ً
 حسنا

ً
يع أن نفعل شيئا

يجعل  �ي  بالسقطة  �سمح  هللا  ألن  ذلك  فاقبل  ضعفك،  بدا��  معصية،   �� وقعت  و�ذا  املتواضعة. 

اآلخر�ن   إساءة  قبول   ��  
ً
راغبا تصبح  بضعفك هذا  فإنك  ضعفھ. وهكذا  �حقيقة   

ً
وعيا أك��  اإل�سان 

 
 ٤۷- ٤٥ص –. "انطالق الروح": ذاتك أمام هللا  ۱۱
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إ�� هللا ١٢إليك. التوسل  الذات �� الطاعة كما  �عد  إن�ار   �� �� الصالة، ت�ون الطر�قة األك�� عملية   

أو إرادتك ال�خصية �سك�ن الطاعة. الطاعة �� جحد  يقول القد�س يوحنا الدر��: إذبح ك��ياءك 

�امل للذات. الطاعة �� ق�� للمشيئة وقيامة لالتضاع. الطاعة ال تتعلق بإراد�ي، ولك��ا إخضاع إراد�ي  

 لآلخر.

   إليھ  عي�ي  يا  "تطل��   
ً
 وذق.    جسد حبي�ي  ��  املسام��  تدق  و��  املطرقة  صوت  أذ�ي  يا  واسم��.  مصلو�ا

 صار  فيما  نف��ي  تأم�� يا)    ١٦:٥  �ش" (  مش��يات  و�لھ  حالوة  حلقھ"  الذي   قبلك  ذاقها  مرارة  لسا�ي  يا

  ملكھ  قضيب  العري، واتخذ  والتحف  الشوك،  إ�ليل  وتوسد   الصليب،  اف��ش  فإنھ .    ألجلك   إلهك   إليھ

،
ً
   وشرابھ  مسمارا

ً
   خال

ً
  يكسر  أال  ،  ومعَ��  هو مهان  ها  ؟  خدمتھ  ��  إهمالك   وتندب�ن  تحزن�ن  فهال.  ومرا

الذي   ١٣ك��ياءك؟"    و�ذل   �شامخك   ذلك إذن نضعف ونحطم غرورنا وك��ياءنا من أجل ذاك  دعونا 

 ا �سميھ اآلباء باضطهاد ذواتنا. أخ�� نفسھ  وأنكر ذاتھ ع�� الصليب بأن نذبح إرادتنا أو كم

إن ذبح إرادتنا وذواتنا �� أجمل ذبيحة نقدمها. عندما يرفع �خص ما يديھ بالصليب كما لو �ان     

 كما رفع إبراهيم السك�ن ل�ي  
ً
 روحية ح�ى يذبح و�نكر ذاتھ و�رادتھ وشهواتھ، و�تمسك بھ تماما

ً
سكينا

، ولكنھ د�� يذبح ا�حق
ً
ابن ال��كة والوعد، هكذا نذبح وننكر ذواتنا بالصليب.  . وكما رجع ا�حق حيا

عندئذ نكتسب إرادة وفكر املسيح. وهكذا نرنم مع الرسول قائل�ن مع املسيح صلبت فأحيا ال أنا بل  

. فما أحياه اآلن �� ا�جسد فإنما أحياه �� اإليمان، إيمان ابن هللا الذي أحب�ي وأسلم   املسيح يحيا ��َّ

 نفسھ ألج��.
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